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Herinrichting plein en toeleidende wegen
Op 24 april j.l. zijn jullie uitgenodigd om de presentatie van de plannen voor ons plein te komen bekijken in het
Klinket. Op 20 mei tijdens het kernbezoek van burgemeester en wethouder in de Maoneblusser zijn de bijgestelde
plannen nog een keer gepresenteerd We hebben gelukkig vele Schoondijkenaren mogen verwelkomen, het plein is
dan ook van en voor iedereen!
In de periode tot nu toe is er achter de schermen hard gewerkt om de plannen compleet te maken. Ook de
ondergrondse plannen (de rioleringswerken en nutsvoorzieningen) zijn inmiddels in kaart gebracht.
Aan de plannen van architectenbureau Bosch en Slabbers is op enkele kleine aanpassingen na (bij de PKN kerk)
vrijwel niets meer gewijzigd. Aan de uitvoering is wel een deel toegevoegd.
We willen en kunnen jullie dan ook het volgende nieuws brengen:
- de plannen m.b.t. het aanpassen van de Dorpsstraat en de Damstraat richting het nieuwe plein worden ook nu al
meegenomen in de totale uitvoering.
- de artist-impression (tekening) van het plein en de Dorpsstraat/Damstraat staan vanaf heden op de site.
- Delta zal een groot deel van de nutsvoorzieningen gaan vernieuwen in het plangebied.
- het plan en de kredietaanvraag worden in november ter goedkeuring voorgelegd in de gemeenteraad.
- we moeten ervan uitgaan dat er in 2016 en 2017 gewerkt wordt in het plangebied:
De eerste fase bestaat uit de Dorpsstraat/Damstraat en een deel van Tragel Oost (heeft te maken met het
rioleringsstelsel), in de tweede fase wordt er gewerkt aan het Dorpsplein/Dorpsstraat tot aan de Lange
Heerenstraat.
Gedurende de werkzaamheden zullen we natuurlijk ook te maken krijgen met mindere bereikbaarheid van
de panden in het plangebied, er wordt zoveel mogelijk geprobeerd dit tot een minimum te beperken.
De aanwonenden van het plangebied zijn ondertussen uitgenodigd voor een inloopavond, waarin zaken
besproken worden die specifiek aanwonenden aangaan zoals bereikbaarheid tijdens de uitvoering etc.
Gemeentegids
De nieuwe gemeentegids wordt vanaf dit jaar niet
meer huis-aan-huis verspreid. De gids is vanaf begin
oktober af te halen bij verschillende ondernemers in
ons dorp.
De Moaneblusser
Iedereen heeft van de familie Roosink een brief
ontvangen over het sluiten van de Moaneblusser. Dit
is erg jammer voor ons dorp. We vinden het van
belang dat er binnen ons dorp een dorpshuis is en
zijn dan ook met de gemeente in overleg over
mogelijkheden. Zodra we meer weten, brengen we u
daarvan natuurlijk op de hoogte.
Willemsweg
Buiten de bebouwde kom, komt er maar aan 1 kant
een fietspad richting IJzendijke. Om het hard rijdende
verkeer tegen te gaan, zullen er verkeersremmende
maatregelen genomen worden bij het binnenkomen
van onze kern.
Welkomstbox
Vanaf 1-1-2016 ontvangen alle nieuwe inwoners van
Schoondijke een welkomstbox met hierin informatie
over ons dorp en producten van onze ondernemers.

Dit initiatief van onze dorpsraad is ook enthousiast
ontvangen bij de gemeente en de andere kernen.
De Keet
Door het verdwijnen van de stichting Welzijn, is er in
overleg met, de vorige werkgroep van de jeugdsoos
(Club 26), de Activiteitencommissie en de dorpsraad
besloten een nieuwe werkgroep op te richten. Deze
werkgroep is vanaf juni gestart en probeert elke 2
weken iets te organiseren voor de jeugdige
Schoondijkenaren. Nieuwe mensen, nieuwe ideeën,
nieuwe naam: de Keet.
De activiteiten worden gehouden in de Keet, Tragel
26, en worden aangekondigd via Facebook
(Schoondijke Actief), op de scholen en bij enkele
ondernemers
hangen we een
flyer op.
Veel dank aan
de vorige
werkgroep en
veel succes voor
de huidige
mensen!

